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 :السادس عشرالبنـد 

ـــــاعي بدولـــــة  ـــــي  االقتصـــــادي واالجتم ـــــز العر ـــــي لدرا ـــــا  التمك إنشـــــاء المرك
 فلس ي .
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 مذكرة شارحة
  شأن

 إنشاء المركز العر ي لدرا ا  التمكي  االقتصادي واالجتماعي بدولة فلس ي 

 ــــــــــــــــــــــ

 الموضوع:عرض 
، 5/9/2019( بتاري  2257( القرار رقم )104نصـــــدر المجلا االقتصـــــادي واالجتماعي في دورته العادية ) -

والذي تضـــــــّمن إحالة موضـــــــوت "إنشـــــــاء المركز العربي لدراســـــــات التمكين االقتصـــــــادي" إلى المجلا الوزاري 
 المختت التخا  ما يلزم بشأنه.

(، مرفو( من المندوبية الدائمة لدولة فلســـــــــــــطين )2511المذكرة رقم )في هذا اإلطار، تلقو األمانة العامة  -
( الصـــــــــــادر عن المجلا االقتصـــــــــــادي واالجتماعي، وطلبو عرة 2257نشـــــــــــارت  اللها إلى القرار رقم )

( للمكتب 73موضــــــــوت "إنشــــــــاء المركز العربي لدراســــــــات التمكين االقتصــــــــادي" على نعمال كل من الدورة )
( لمجلا وزراء الشـــــ ون االجتماعية العرا. 39لشـــــ ون االجتماعية العرا، والدورة )التنفيذي لمجلا وزراء ا

 وقد نرفقو المندوبية بمذكرة المشار إليها نعاله مذكرة شارحة في هذا الشأن.

نوضحو المذكرة الشارحة المرفقة مبررات ونهداف إنشاء المركز، في  ل عدم وجود نية م سسة عربية تابعة  -
عربية في دولة فلســـطين، ونن وجود م ســـســـة عربية  اصـــة بالتمكين االقتصـــادي ســـيدف  نحو لجامعة الدول ال

مزيد من الحضور العربي في دولة فلسطين. ونشارت المذكرة إلى الحضور القوي لمفهوم التمكين االقتصادي 
، مما يســــــــــتدعى في الدول المختلفة،  اصــــــــــة الدول النامية، و ل  كأداة مهمة وفاعلة لمكافحة الفقر والبطالة

توثيو التجارا واالســــتراتيجيات المختلفة في التمكين االقتصــــادي وتطويرها. كما نشــــارت نيضــــاي إلى ضــــع  
الفكر التنموي المتمثل في حصــــــــــر العمل في تقديم التمويالت الفردية للفئات المســــــــــتهدفة، وتجنب الشــــــــــراسة 

برات مــا بين الــدول العربيــة في مجــال التمكين الحقيقيــة معهم، م كــدةي على نهميــة تعزيز التعــاون وتبــادل الخ
 االقتصادي، وما يتطلبه  ل  من وض  استراتيجيات و طص تنفيذية.

اســـــــتعرضـــــــو المذكرة الشـــــــارحة مهام المركز المقتر ، ومنها إعداد الدراســـــــات واألبحا  في مجاالت التمكين  -
ات التمكين االجتماعي واالقتصـــــــــادي االقتصـــــــــادي ومكافحة الفقر، وتوحيد الرؤية والمفاهيم حول اســـــــــتراتيجي

للفقراء والُمهّمشين على المستوى العربي، باإلضافة إلى استكشاف فر  االستثمار وهندستها وتمويلها لفائدة 
الفقراء، وتطوير القدرات والبرام  وتسويقها عربياي وإقليمياي ودولياي، وكذل  تطوير وتحدي  استراتيجيات التمكين 

ئم الســــــــــــياقات العربية المختلفة، والعمل على التوثيو المنهجي الســــــــــــتراتيجيات التمكين االقتصــــــــــــادي بما يال
 االقتصادي، وتصدير تجربة التمكين االقتصادي وتبادل الخبرات العربية م  العالم.

سما استعرضو المذكرة الشارحة ركائز المركز المقتر ، ومنها ركيزة الطاقم البشري، على نن يتم توفير الكادر  -
لعامل في المركز من  الل الم ســـســـة الوطنية الفلســـطينية للتمكين االقتصـــادي. وفيما يتعلو بركيزة مصـــادر ا

التمويل، فقد نسدت المذكرة على نن هذا األمر يتطلب جهداي كبيراي من إدارة المركز والحكومة الفلســـــــــــــطينيـة 
لعمل المركز، ونن الركيزة التنظيمية  والبن  اإلســــــــالمي للتنمية، للعمل على توفير مصــــــــادر التمويل المطلوبة

تتمثل في تطوير حاسمية للمركز على شــــــــكل م ســــــــســــــــة عربية ومجلا إدارة عربي، بحي  يضــــــــمن هيكلية 
 م سسية قابلة للتطور وتمتل  في ثناياها االستدامة بجناحيها المعرفي والم سسي.
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ه عبارة عن م ســســة عربية متخصــصــة سما نشــارت المذكرة الشــارحة إلى الشــكل القانوني للمركز، موضــحة نن -
في مجال التمكين االقتصادي واالجتماعي، وتتمت  بكافة الصالحيات لممارسة نهدافها الواردة بالنظام، بما ال 

 يتناقم نو يتعارة م  ميثاب جامعة الدول العربية.

والبن  اإلسالمي للتنمية نما ما يتعلو بمصادر التمويل المتوقعة للمركز، فهي تتمثل في الحكومة الفلسطينية،  -
في إطار دعمه لم سسة وبرنام  التمكين االقتصادي الخا  بالشعب الفلسطيني، باإلضافة إلى دول مانحة 
وم ســـــســـــات التمويل الفلســـــطينية والعربية واإلســـــالمية والدولية، وكذل  األفراد عبر تقنيات حشـــــد الموارد من 

يمكن نن يبــدن المركز بموارد مــاليــة من األطراف المهتمين الجمهور، والقطــات الخــا  بكــل فئــاتــه. كمــا ننــه 
بالتمكين االقتصـــادي في الوطن العربي، وعلى نن يتم التنســـيو بخصـــو   ل  م  البن  اإلســـالمي للتنمية، 
باإلضـــــــافة إلى فتح التمويل لكل الجهات التي تر ب في نن تمول دراســـــــات نو نبحا  متخصـــــــصـــــــة في هذا 

 المجال.

ة المركز، فقد نوضحو المذكرة الشارحة ننه يتكون من مجلا استشاري ُمشّكل من عضو نما ما يخت هيكل -
واحد عن كل دولة عربية )يفضـــــل نن يمثل م ســـــســـــة تمكين اقتصـــــادي واجتماعي على المســـــتوى الوطني(، 
ويعقد هذا المجلا االستشاري اجتماعاته بصفة دورية وكلما اقتضو الضرورة، ويجتم  المجلا االستشاري 

، وقراراته تتخذ باأل لبية النســـبية، ويرنســـه لمدة عامين ممثل 1رة كل عام بشـــكل دوري بحضـــور النصـــ   م
عن إحدى الدول العربية وبالتناوا حســــــــــــــب الترتيب الهجائي، وعلى نن تشـــــــــــــكل اإلدارة التنفيذية من مدير 

يذية بمتابعة ما ينت  عن تنفيذي، وعضــــــو ممثل عن دولة المقر، وعضــــــو آ ر باالنتخاا، وتقوم اإلدارة التنف
المجلا االســتشــاري من قرارات وتوصــيات، وإعداد الخطص ومشــروت الموازنة والتقارير الدولية واإلشــراف على 

 تنفيذها م  طاقم المركز التنفيذي.

التي ســـــتقوم بإعداد  وحدة الدرا ـــا  والبحوث،نوضـــــحو المذكرة كذل  نن مكونات ووحدات المركز تشـــــمل:  -
للدراســـــــات واألبحا  المطلوا إنجازها، باإلضـــــــافة إلى تشـــــــكيل اللجان المعنية واألساديمية  الخطص الســـــــنوية

المتخصــــصــــة لتحكيم األبحا ، واإلشــــراف على عقد ورشــــات وم تمرات متخصــــصــــة بالتمكين االقتصــــادي، 
د التي ســــتقوم ببناء قواعر ووحدة المعلوما  والنشـــوتوفير معلومات وم ســــســــات حول التمكين االقتصــــادي، 

البيانات العربية المالئمة لضـــــــــبص كافة الم شـــــــــرات والبيانات العربية في مجال التنمية االقتصـــــــــادي، ونشـــــــــر 
األبحا  وفو المعايير األساديمية، وكذل  اإلشــــراف على الموق  االلكتروني، وجم  الدراســــات واإلحصــــائيات 

 شأن.  والبيانات حول التمكين االقتصادي كنواة لمصدر المعلومات في هذا ال

 االجتماعيةبناءي على ما تقدم، تم عرة الموضوت على اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلا وزراء الش ون  -
 ، الذي نت على:16/10/2019( بتاري  455(، ونصدر القرار رقم )73العرا في دورته )

 على إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين االقتصادي االجتماعي بدولة فلسطين. الموافقة  -1"
الطلب من وزارة التنمية االجتماعية في دولة فلسطين القيام باالتصاالت الالزمة في هذا الشأن لتغطية  -2

جتماعية سافة األبعاد  ات الصلة إلنشاء المركز، تمهيداي لعرة الموضوت على مجلا وزراء الش ون اال
 ( بشكل متكامل."39العرا في دورته القادمة )

( لمجلا وزراء الش ون االجتماعية العرا، ونصدر 39سما تم عرة الموضوت على اجتماعات الدورة ) -
 ، الذي نت على:17/12/2019( بتاري  887القرار رقم ) المجلا
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ت التمكين االقتصادي االجتماعي الموافقة على مقتر  دولة فلسطين بإنشاء المركز العربي لدراسا -1"
 بدولة فلسطين.

األمانة الفنية  –القطات االجتماعي )إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  –تكلي  األمانة العامة  -2
للمجلا(، بعرة الموضوت على المجلا االقتصادي واالجتماعي في دورته القادمة، تمهيداي لرفعه 

 إلى القمة العربية."
تنفيذاي للفقرة الثانية من هذا القرار، تم عرة الموضوت على المجلا االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية  -

علماي  اإلحاطة، الذي تضمنو فقرته األولى 6/2/2020( بتاري  2262(، ونصدر القرار رقم )105)
الدول العربية على مستوى  بالموضوعات المقتر  تضمينها في المل  االقتصادي واالجتماعي لمجلا جامعة

(، ومن بينها موضوت "إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين االقتصادي 31القمة في دورته العادية )
( 109( وحتى الدورة )106واالجتماعي بدولة فلسطين". كما نسد المجلا  الل دوراته المتعاقبة من الدورة )

االجتماعي لمجلا جامعة الدول العربية على مستوى القمة على تضمين هذا الموضوت في المل  االقتصادي و 
( 109( د.ت )2325(، وكان آ ر القرارات الصادرة عن المجلا في هذا الشأن القرار رقم )31في دورتها )

 .10/2/2022بتاري  
 بعرة هذا الموضوت على المجلا االقتصادي واالجتماعي في دورته  ير العادية )األمانة العامة:  -

(، نسد المجلا على نهمية تضمينه في مشروت المل  31( للتحضير للقمة العربية د.ت )19-21/7/2022
 االقتصادي واالجتماعي للقمة. 

 
 



563 

 

 مرفق



564 

 



565 

 



566 

 



567 

 



568 

 



569 

 




